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 جغرافية آسيا الىسطى و أهميتها في الفكر الجيىبىليتيكي
 

 سفيان بىسنانأ. 

  العلىم السياسية كلية الحقىق و

 جامعة جيجل

 : امللخص

حععى هزه الذساظت ئلى حعلُغ الضىء ـلى جمشاوُت 

آظُا الىظعى مً مىؽىساث ـلماء الجُىبىلُدُٔ، الزًً 

ق الجمشافي لهزا ؤلاٌلُم  ض ـلى أهمُت اإلاٌى بلىسوا وْش ًِش

ِأخذ أهم ألاٌالُم الجمشاوُت ؤلاظتراجُجُت في الفالم، الزي 

جي الٍىي الذولُت ـلى شٓل صشاؿ دولي ئظتراجُ جزب ئهخمام

ت،  عاهُا وسوظُا الٍُصٍش بذأ في الٍشن الخاظق ـشش بحن بٍش

ّان ًخدْم في هزا الصشاؿ  وظمي بـ " اللفبت الْبري "، خُث 

البفذ الجمشافي ِأبشص ألابفاد للخدْم في هزا اإلاجإ الحُىي، 

ومً زم العُعشة ـلى أوماوعخان، والخىظق هدى شبه الٍاسة 

ت( والٍىة  الهىذًت، في ئظاس الصشاؿ بحن الٍىة ت )البًر الٍاٍس

ذ ججذدث هزه اللفبت ) اللفبت الْبري الجذًذة (  ت، ٌو البدٍش

ً، الظُما بفذ جىْٔ  ً والىاخذ والفشٍش في الٍشن الفشٍش

ؤلاجداد العىوُُتي بحن سوظُا ؤلاجدادًت والىالًاث اإلاخدذة 

ُْت ـلى شٓل جىاوغ دولي، جدْم وُه اإلافعى الجُى  -ألامٍش

زي أوشص خذودا  دولُت جذًذة في اإلاىعٍت، ظُاس ي الجذًذ ال

ًخىجب الخفامل مفها مً مىعلَ مداوالث مأل وشاك الٍىة 

فت الجمشاوُت، ومىه الهُمىت ـلى  للخدْم في هزه الٌش

أوساظُا، خُث صىىذ آظُا الىظغ ـلى أنها جضء خُىي مً 

 ٌلب الفالم، والعُعشة ـلُه، حفني العُعشة ـلى ّل الفالم.

ٍُت، وان الخىاوغ الذولي ـلى آظُا ومً الىاخُت  الامبًر

اث  الىظعى، ما هى في الىاٌق ئال جعبٍُا لبفض الىؽٍش

الجُىبىلُدُُْت التي أولذ اهخماما بالما لجمشاوُت ؤلاٌلُم 

خ في و ْش ـالم الجُىبىلخُٔ باـخباسه اإلادىس الجمشافي للخاٍس

عاوي " ت فيالبًر هؽش  هالىىسد ماِىذس "، وهى خاوت ألاسض الحٍُى

ٓي ٓي " هُٓىالط ظبُْمان "، أما اإلاىؽش اإلافاصش ألامٍش  ألامٍش

حزه  بٍشجُيعٓي صبُمُىى " " وٍذ أخُاء الىْش الجُىبىلخُٓي، بتِر

ـلى أهمُت آظُا الىظعى، ّىنها حشٓل اإلاعاخت الىظعُت 

لٍاسة أوساظُا ، ار ظاهمذ جمشاوُتها في بشوص مىاوعاث دولُت 

 .ُمىت الفاإلاُتاظتراجُجُت جشمي الى وشض اله

.Résumé : 

Cette étude a pour objectif de mettre en lumière la 

géographie de l’Asie Centrale, telle qu’elle est perçue 

par les géopolitologues qui ont élaboré une pensée se 

focalisant sur l’importance de cette zone dans la 

géopolitique mondiale. Cette zone a attiré l’intérêt des 

grandes puissances internationales entrainant une 

compétition internationale constante, commençant au 

IX ème  siècle entre la Grande Bretagne et la Russie 

tsariste, labélisé « la grand jeu », déterminée par la 

dimension géographique comme principal facteur de 

maîtrise de cet espace vital, pour le contrôle de 

l’Afghanistan et l’expansion dans le sous-continent 

indien, dans le cadre du conflit entre la puissance 

terrestre et maritime. Ce jeu (le nouveau grand jeu) 

s’est renouvelé en XXI ème sicècle, notamment après 

l’effondrement de l’Union Soviétique, entrainant une 

compétition entre la Russie et les Etats-Unis, 

déterminée par le facteur géopolitique qui a produit des 

nouvelles frontières politiques dans cette zone dont il 

devrait occuper, selon la logique de combler le vide de 

puissance, pour la contrôler et ainsi dominer l’Eurasie.  

L’Asie centrale y est considérée comme partie vitale de 

ce « cœur du monde » dont le contrôle signifie la 

domination du monde entier.  

D’un point de vue empirique, la compétition 

internationale dans l’Asie centrale n’est, en réalité, 

qu’une application de certaines théories géopolitiques 

s’intéressant à la géographie de ce territoire présenté 

comme, « l’axe  géographique de l’histoire », selon la 

pensée du géopoliticien britannique Halford Mackinder, 

et la zone pivot (le Rimland), selon l’américain Nicolas 

Spykman. A son tour, le géopoliticien contemporain, 

Zbigniew Brzezinski, a renouvelé la pensée  

géopolitique en se montrant l’importance de l’Asie 

centrale, considérée comme la zone centrale de 

l’Eurasie dont la géographie contribue à l’émergence 

des compétitions internationales stratégiques ayant pour 

objectif de la contrôler. 
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 مقذمة

اث الجُىبىلُدُُْت، التي ؼهشث  ق الجمشافي اإلامحز إلاىعٍت آظُا الىظعى أهمُت ِبحرة للفذًذ مً الىؽٍش شٓل اإلاٌى

ض ـلماء الجُىبىلُخٔ ً، بدُث ِس في جلٔ الىترة ـلى أزش جمشاوُت ألاٌالُم  في الٍشن الخاظق ـشش، وأوائل الٍشن الفشٍش

ـا مصهـا بمٓاهـت  اصـت فـي  ـذ خؽُـذ مىعٍـت أوساظـُا التـي حفـذ مىعٍـت آظـُا الاظـهمُت جـضءا مهمن في العُاظـت الذولُـت، ٌو

الفذًــــذ مــــً دساظـــــاث وبدــــىر ـلمــــاء الجمشاوُـــــا العُاظــــُت والجُىبىلُدُــــٔ، وهـــــى ألامــــش الــــزي جفـــــل مــــً جلــــٔ اإلاىعٍـــــت 

ـــترا فهـــــا الاظــ جُجي هٍعـــــت اهخمـــــام ِبحــــــرة فـــــي اظـــــتراجُجُاث الٍـــــىي  الىاـلـــــت فــــــي الىؽـــــام الـــــذولي، ـلـــــى مـــــذاس الحٍــــــب بمٌى

خُت اإلاخخلىت.  الخاٍس

ــذ أظــخىادث بفــض الٍــىي الذولُــت مــً مخخلــي اإلاٍاسبــاث الجُىبىلُخُْــت  فــي سظــم اظــتراجُجُا ها ـلــى اإلاعــخىي  ٌو

ت، وأٌـالُم أوسوبـا  -ـملُا– الفالمي، وفي مٍذمتها أإلااهُا التي خاولذ ججعُذ أوٓاسها بمداوال ها الخىظق في مجاالث خٍُى

ت و عــــعذ هىىرهــــا  ُت أزىــــاء الحــــشب الفاإلاُــــت ال اهُــــت، وبم ــــل جلــــٔ الخىجهــــاث اإلافشوُــــت ظــــُعشث سوظــــُا الٍُصــــٍش الشــــٌش

ُذ العُاسـ ي والفعـْشي ـلـى آظـُا الىظـعى، وجـأزشا بفلـم الجُىبىلُدُــٔ جـشث لفبـت دولُـت فـي الٍـشن الخاظـق ـشـش، ظــم

عاهُا وسوظُا للعُعشة ـلى اإلاىعٍت، ِمـا أهـخم الاجدـاد العـىوُُتي  باللفبت الْبري ،ـلى شٓل جىاوغ دولي خاد بحن بٍش

العـــابَ بـــزلٔ اإلاجـــإ الحُـــىي، وأـخبـــره ـمٍـــا ئظـــتراجُجُا شـــٓل معـــاخت واظـــفت لـــه، ولفـــب الـــذوس ألابـــشص فـــي اإلاىـــاوساث 

ّان ًماسظها. ت العىوُُدُت التي   الفعٍْش

لـــى هـــ زا ألاظـــاط، حعـــعى هـــزه  الذساظـــذ الـــى الْشـــي ــــً أهمُـــت جمشاوُـــت آظـــُا الىظـــعى، باـخباسهـــا مجــــاال ـو

ق الجمشافي الاظتراجُجي الزي جفل مصها اإلاىعٍت ألاِثر اهخماما  ا ًذ ل في الىعاً الجمشافي لٍلب الفالم، وهى اإلاٌى خٍُى

 ألاٌالُم الاظتراجُجُت في الفالم. في اظتراجُجُاث الٍىي الذولُت الهادوت الى بعغ هىىرها ـلى أهم

 و مشض جدلُل هزا اإلاىضىؿ، هعشح ئشٓالُت البدث بصُمت الدعإؤ الخالي :

كيف  مكنفف م ففم ة كيفة افية اميفة ملسيقففة سطفيف االطفيس  ففد ااةيفطفة ااذاايفة اث ففكارففف  فد طفل  ةم ففف  

 ااتي بلل ارف أب ز ااسظ يفت افييلبلاتينية ؟

، ئـخمذث الذساظذ ـلى الىشضُت الخالُت :ولخٍذًم اجابت أهم  ىرجُت ـلى هزا الدعإؤ

ثحتففففففف ةة اميففففففة سطففففففيف االطففففففيس م فلففففففة  فمففففففة  ففففففد اا نفففففف  افييلبففففففلاتي    بحيفففففف   ففففففذ   ففففففف مففففففف "مفكسففففففذ "  

ا"طففكينكف،"  ا"ب يسكةفف   "  ام ففف  ثىكففذ ف ففس طفف ا ى ااةففيي ى ف ففس  ففها املسفففا اف يففل  ال يكسففة اا فففملة ف ففس 

 ااعفام.

 الاشٓالُت، وازباث الىشضُت اإلاعشوخت، جمذ هُٓلت هزه الذساظت ـلى الىدى الخالي : ولخىُْٔ

 املحل  ةاا : م فلة سطيف االطيس  د لظ ية  لب ة ض.

 املحل  ااثفن  : م فلة سطيف االطيس  د لظ ية حفمة ة ض.

 املحل  ااثفا  : م فلة سطيف االطيس  د لظ ية املةفحة االطيية .

  ابع : امل فلة افية امية آلطيف االطيس ا أ كيترف إلاطتراثيسيةاملحل  اا
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 املحل  ةاا : م فلة سطيف االطيس  د لظ ية  لب ة ض.

عـاوي " ماِىـذس  شملذ مىعٍت آظُا الىظعى خحزا ِبحـرا مـً الىْـش الجُىبـىلُخٓي لفـالم الجمشاوُـا العُاظـُت البًر

خه )ٌلب ألا  خ " التي ألٍاها في "، التي ئـخبرها جضءا مهما مً هؽٍش سض(، وىي مداضشجه الشهحرة " اإلادىس الجمشافي للخاٍس

ّادًمُت للجمفُت اإلالُْـت للجمشاوُـا ــام  ، ِشـي ــً وجـىد  مىعٍـت مدىسٍـت  ّـان لهـا ألازـش 1904اخذي اليشاظاث ألا

خُت، خُث شٓلذ هٍعت الاسجٓ خ الْبحر في جىاـهث الفهٌاث الذولُت، في مخخلي مشاخلها الخاٍس اص الجمشافي في صىق جاٍس

شـــمل هـــزا اإلادـــىس الجمشافـــي ظـــهٕى شــًش أوسوبـــا، وظـــهٕى شـــًش ووظـــغ آظـــُا، الـــزي وـــشض  ألامبراظىسٍــاث الٍذًمـــت، َو

. ) أهؽــــش (i)ظــــُعشجه ـلــــى ظــــٓان اإلاىــــاظَ العــــاخلُت لٍــــاسحي أوسوبــــا وآظــــُا، مــــً  ــــهٕ صخــــي وشظــــان البــــر البــــذو والشخــــل 

م  عت ٌس  (. 01الخٍش

ثلضح مسيقة املحل  افية ا د التف يخ ااتي ثظم سطيف االطيس ) لب ة ض( مف ف ض " :  10افخ يية   م 

 .0011مفكسذ  " فف  

 

 

 

 

 

 

 

Source : www.anselm.edu.academic.history.org 

شا لهزا العشح وٍذ سظم " ماِىذس   ـت  وجبًر خ، جـخدْم وحهـا خمـهث مـً المـضواث البًر ـت الخـاٍس ضـت لحِش " صىسة ـٍش

ـت  بـر اإلامـش الشئِجـ ي مـً جبـإ ألاوسإ وبدـش ٌـضوًٍ، خُـث حعـحر هـزه الحِش مـاً اإلاجهىلـت ،ظـُا، ـو ـبر العـهىب مـً ألـا

ــت ـلــى الشـفىب وألامــم ألا ــشي، و  بــزلٔ حفخبــر هــزه مـً اإلاشاِــض ججــاه ألاظــشاه لىــشض ظـُعشة الشــفىب العىساهُــت البذٍو

خ التــــي م لــــذ الاظــــدبذاد والدعــــلغ مــــً ٌبــــل الشــــفىب وألاهؽمــــت اإلافخذًــــت ـلــــى أوسوبــــا  اإلاىــــاظَ اإلادــــىس الجمشافــــي للخــــاٍس

 .(ii)الذًمٍشاظُت

خت مً وشضُت سئِعُت ٌائمت ـلى أن الجضء الذا لي مً أوساظُا، التي جذمج في هعاٌه آظُا   بذأ " ماِىذس " هؽٍش

ض الفا ذ خزس مً أن الخدْم في رلٔ اإلادـىس الـزي ًخضـمً أِبـر ِخلـت أسضـُت فـي الفـالم الىظعى، هى مِش لم ظُاظُا، ٌو

ْــً أن ٌفعــي ألاظــغ واإلاٍىمــاث التــي جيبنــي ـلحهــا العــُعشة الفاإلاُــت،  ــت و عــغ الىىــىر ـلُــه، ًم ــذ أٌــش أن الٍــىة البًر ٌو

ّاهــذ سوظــُا، أو اإلااهُــا، أو  ــت التــي جــخدْم فــي هــزا الٍعــب الفــالمي، ظــىاء  أ الصــحن، ظــىه جىــاوغ بىجــاح الٍــىي البدٍش

ــــت (iii)الفاإلاُــــت ــــت ٌامــــذ فــــي ظــــُاً الخىــــشؿ ال ىــــا ي للجزاـــــاث) بــــش / بدــــش( بــــحن الٍــــىي البًر ، وهــــزا مــــا ًىعــــش أن جلــــٔ الىؽٍش

خُا. ت اإلافشووت جاٍس  والبدٍش
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اس دًمٍشاظُـت و عبب الاضعشاب الاًذًىلىجي والجُىظُاس ي الىاجج ـً ال ىسة البلشىُت، وفـي ِخـاب بفىـىان "أوٓـ

خـــه ألاولـــي، خُـــث أظـــخفمل  ٕو مـــشة 1919وواٌفُـــت " الصـــادس فـــي ــــام  ، ساجـــق " ماِىـــذس " بفـــض أوٓـــاسه بخصـــىح هؽٍش

ــــت جشلــــب فــــي الخٍــــذم  خ، ئر ؼهــــش الاجدــــاد العــــىوُُتي ٍِــــىة ٌاٍس مصــــعلل "ٌلــــب ألاسض" بــــذال مــــً اإلادــــىس الجمشافــــي للخــــاٍس

ُت واإلاُاه الذاوئت  ت.والخىظق هدى أوسوبا الشٌش  مً أجل العُعشة ـلى مجمل ٌاسة أوساظُا، ومً زم ظشد الٍىي البدٍش

ىدُجــــت لهــــزا الىضــــق الجُىظُاســــ ي الجذًــــذ أضــــاه فــــي حفذًلــــه مىــــاظَ جذًــــذة للٍلــــب ألاوساســــ ي ٌشــــمل شــــًش   ِو

ــت الــذٕو اإلاعــخٍلت ـىــه خــذً ا مىعٍــت اإلادــى  مخــذ ختــألا نهــش ألالــب مفخبــرا الاجدــاد العــىوُختي العــابَ ومجمـى س أوسوبــا ٍو

م  عت ٌس  (. 02مً أوساظُا ) أهؽش الخٍش

اااتي ثظم ةك ل يفت سطيف  0000ثلضح مسيقة  لب ة ض امللطعة  د لظ ية مفكسذ  املعذاة فف  :  10  م افخ يية 

 االطيس اةز  كبير مف داا أا ابف اا   ية ااتي  فلت خفطعة اكثحفد ااةلمييتي ااةفبق.
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ـاص خعـب اإلاىهـىم الجُىبـىلُدُٓي الجذًـذ إلااِىـذس اإلاىخـاح الاظـتراجُجي   ذ شٓلذ آظُا الىظعى اضاوت الى الٌٍى ٌو

عاهُــا فــي الٍــشن  إلادــاوالث العــىوُاث العــُعشة ـلــى شــًش أوسوبــا، ولــزلٔ ًىهــم ـلــى هدــى أوضــل الجهــذ الــزي بزلخــه بٍش

ت مً أجل خشمان الذولت العىوُُدُت م ً ـمٍها الاظتراجُجي الجىى ي، ـلى اـخبـاس وظـغ آظـُا الخاظق ـشش ٍِىة بدٍش

ـــاص مــــً اإلاىــــاظَ الاظــــتراجُجُت اإلاهمــــت اإلاخدْمــــت فــــي ٌلــــب أوساظــــُا ، ِمــــا أـخبــــرث ظُلــــت الحْــــم العــــىوُُتي أخــــذ (iv)والٌٍى

ُْـت أزىـاء ا ّائض ألاظاظُت  مً العىوُاث الٍىمي، بدْم مجاوس هـا لـذٕو جدالىـذ مـق  الىالًـاث اإلاخدـذة ألامٍش لحـشب الش

البـــاسدة، هاهُـــٔ ــــً ّـــىن آظـــُا الىظـــعى ٌلفـــت ظبُفُـــت ِبحـــرة خصـــِىت، إلاـــا جخـــىوش ـلُـــه مـــً ظـــهٕى مداظـــت فـــي مفؽـــم 

جىاهبهـــا بدـــىاجض ظبُفُـــت أِثرهـــا جبـــإ وهضـــاب، خُـــث أـخبـــر العـــىوُاث جمشاوُـــت اإلاىعٍـــت و صائصـــها العبىلشاوُـــت 

ـــا ًجـــــب مهخ ـــً الٍـــــىمي العـــــىوُُتي، وهىــ ـــً العبُعـــــي لألمــ ت ـلـــــى أخـــــذ جلـــــٔ بم ابـــــت الحصــ ـــق ٌاــــــذة ـعـــــٍْش ؽـــــت أن وضــ

ـذ سكـل "ماِىـذس" سوظـُا أو أإلااهُـا للعـُعشة والـخدْم فـي هـزا  الحىاجض، ٌفني ؤلاشـشاه الٓامـل ـلـى الٍلـب ألاوساسـ ي، ٌو

ـت ( ِبـري فـي مىعٍـت ٌلـب  ـت ) بٍش عـاهُحن مـً وشـىء دولـت ٌاٍس الٍلب، وحفبر هزه الىشضُت في واٌق ألامـش ــً مخـاوه البًر

 .(v)خلٔ الٍذسة ـلى بعغ هىىرها في اإلاىاظَ اإلاجاوسة، ومً زم العُعشة ـلى ٌاسة أوساظُا بمجملهاألاسض، جم
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خه أن مىعٍت الٍلـب ألاس ـ ي مداظـت بمـا أظـماه بـالههٕ الهامدـ ي الـذا لي، والهـهٕ  لٍذ خذد " ماِىذس " في هؽٍش

فــــذ ألإو فــــي هؽــــشه الهــــذه المش ــــي والجىــــى ي والشــــش ي ــــشي الخــــاسجي، َو مــــً ٌلــــب ألاسض أو مىعٍــــت الاجصــــإ بــــحن  الجٍض

ُــا، الشــًش ألاوظــغ، الخلـــُج  ــت، )اًعالُــا، البلٍــان، الُىهـــان، جِش ــشة الاًبًر شــمل شـــبه الجٍض ــت والبدــاس، َو ألاسا ــ ي الٍاٍس

ٍُــــا، اهذووعــــُا،  ٓــــا، اوٍش عاهُــــا، الُابــــان، أمٍش الفش ــــي، الباِعــــخان، الهىــــذ....،( فــــي خــــحن ًخٓــــىن الهــــهٕ الخــــاسجي مــــً )بٍش

خدـــ ألا " اظــت رالُا(، وهــي دٕو جٍـــق ـلــى أظــشاه الهـــهٕ الــذا لي، مـــق وجــىد مىعٍــت فـــي الىظــغ مشــٓلت مـــً ال ــحشاء، ٍو

ت مً العـُعشة ـلـى  ماِىذس " مً أن جخىظق مىعٍت ٌلب ألاسض هدى ألاظشاه الخاسجُت، مما ًىسل اإلاجإ للٍىي البًر

ت لى هزا ألاظاط أخخمل امٓاهُت جدالي الٍىي البدٍش مـً الهـهٕ الخـاسجي مـق الٍـىي اإلاخىاجـذة فـي الهـهٕ  أوساظُا، ـو

 .(vi)  .الذا لي، إلاىق ٌىة وخُذة للخدْم و عغ الىىىر ـلى ألاوساظُا

ّاهــذ حعــاوس  ان الـخمفً فــي الخىؽـُم الجُىبــىلخُٓي الـزي ـشضــه ماِىـذس، ٌــذ ـْـغ بىضــىح  جـم اإلاخــاوه التـي 

ـت ِبحــرة فـ ً، مـً وشــىء دولـت ٌاٍس ي مىعٍـت ٌلــب ألاسض، جمخلـٔ الٍـذسة ـلــى الخىظـق فـي اإلاىــاظَ الفـالم فـي الٍــشن الفشـٍش

ـــت، ومـــً زـــم حمـــضو مجمـــل الُابعـــت  ،اإلاجـــاوسة فـــي ٌـــاسة اوساظـــُا هـــا البًر وخٍـــىم باظـــخمهٕ مصـــادسها الرـــخمت وجعـــىس ظٌش

ّامبراظىسٍت ىه في  والبداس للْشة ألاسضُت ، لخؽهش في ألاوَ   ـاإلاُت، جخدْم في جىاـهث الفهٌاث الذولُت، وبهذه الٌى

عــــاوي الــــى وشضــــُت -وجــــه رلــــٔ الشهــــان الجُــــى ــــت اإلادخملــــت، وٍــــذ  لــــي ـــــالم الجُىبىلُدُــــٔ البًر اظــــتراجُجي للٍــــىة الٍاٍس

ُت ًــخدْم فــي ٌلــب ألاسض، ومــً ٌعــُعش ـلــى ٌلــب ألاسض ًــخدْ م فــي سئِعــُت مىادهــا : أن مــً ٌعــُعش ـلــى أوسوبــا الشــٌش

ـاص وسوظـُا  ـذ شـٓلذ آظـُا الىظـعى ئضـاوت الـى الٌٍى شة الفالم ًخدْم في الفالم، ٌو شة الفالم، ومً ٌعُعش ـلى جٍض جٍض

ُت اإلاىـــاظَ اإلادىسٍــــت فـــي رلـــٔ الٍلــــب ألاس ـــ ي، و مــــً هىـــا جأ ــــز  الحالُـــت ئجمـــاال وصــــشبُا، وجـــضء ِبحــــر مـــً أوسوبـــا الشــــٌش

ــل اإلاخمحــر الجُـىمىعٍـت الذساظــت أهمُتهـا الجُىبىلُدُُْــت باـخباس 
ل
اظــتراجُجي الـهصم، الــزي ًم ـل مىخــاح العــُعشة  -هـا جم 

خه اإلاشهىسة التي جىاولصها   مً الخىصُل. بد يءـلى الفالم خعب ما أِذه " ماِىذس " في هؽٍش

 املحل  ااثفن  : م فلة سطيف االطيس  د لظ ية حفمة ة ض.

ٓــي " ظــب ُْمان " فــي ِخابــه " جمشاوُــت العــهم " الصــادس ـــام ـلــى  ــهه ماِىــذس ـــشض ـــالم الجُىبىلُدُــٔ ألامٍش

ـــت، وأـخبـــر أن   1944 ـــت والبًر ـــض ـلـــى اإلاىعٍـــت اإلادىسٍـــت التـــي ًـــذوس خىلهـــا الخىـــاوغ الـــذولي، بـــحن الٍـــىي البدٍش مٍاسبـــت، جِش

ــشة الفشبُــت والفــشاً، وآ ظــُا الهــهٕ الهامدــ ي الْبحــر الــزي أظــماه خاوــت ألاسض الــزي ٌشــمل ّــل مــً) أوسوبــا وشــبه الجٍض

ىسٍا( وهى اإلاىعٍت الىظُعت الىاٌفت بحن ٌلب  الىظعى، واًشان، وأوماوعخان، والهىذ، وجىىب شًش آظُا، والصحن، ّو

م viiألاسض )سوظُا  في هؽشه ( والبداس اإلاشاظئت عت ٌس  (. 03. ) أهؽش الخٍش
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 .0011ثلضح  لب ة ض ) اطيف( اة ض اا فم ية ااتي ثتظكف سطيف االطيس  حةب لظ ية طكينكف، فف    10افخ يية   م 
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ــذ ٌــام " ظــبُْمان " بىٍــز  أهمــىر  " ماِىــذس " خُىمــا أٌــش بفــذم اإلابالمــت فــي ألاهمُــت الجُىبىلُدُُْــت   للٍلــب،  ٌو

خ الجمشافـي للحاوـت أو ألاسض الاظــاس ٌـذ وشـأ مـً جلٍــاء هىعـه، ولـِغ بخــأزحر مـً ٌلـب ألاسض، الــزي  مبـرسا رلـٔ بـأن الخــاٍس

ان الـزي ًمـذ  لـى هـزا ألاظـاط حفـذ خاوـت ألاسض الشـٍش ٌفخبره مجشد مصب لشواوـذ الحضـاسة مـً اإلاىـاظَ الشـاظئُت، ـو

يـخج زلتــي هـزا الٍلـب بالحُـاة، بدْــم مـا جدخـىي ـلُـه مــً  مٍىمـاث جُـى ئظــتراجُجُت، ومـي جمخلـٔ زلتـي ظــٓان الفـالم، ٍو

خضمً أِبر دولخحن مً خُث ــذد العـٓان واإلاعـاخت ) الصـحن، والهىـذ (، ئضـاوت الـى مـىاسده  الىاجج الاجمالي الفالمي، ٍو

ذساجـــه الىىوٍـــت، ألامـــش الـــزي ًجفـــل مـــً جلـــٔ اإلاىع ـــت، ٌو ـــت والبدٍش ٍـــت ظـــاخت لصـــشاـاث العبُفُـــت المىُـــت، وممشاجـــه البًر

ــذ وصــي " ظــبُْمان. (viii)دولُــت معــخمشة " هــامألا ألاسض أو الحاوــت بمىخــاح العُاظــت الفاإلاُــت، فــي خــحن ًىفــذ ٌلــب  ٌو

الْخلــت ألاسضـــُت بالٍلــب اإلاُـــذ  هــه خبـــِغ الحاوــت، اضـــاوت الــى أن أِثـــر مــً هصـــي أساضــُه ـبـــاسة ـــً أسا ـــ ي مىخشـــت 

ثرواث مٍاسهت جاوت جدخلها معاخاث شاظفت مً الماباث اإلاخشوظُت الباسدة ،وأسا  ي الصٍُق الذائم، ِما أهه ٌلُل ال

 . (ix)بثروار ألاسض الهامشُت

ت إلاا أظخيخجه " ماِىذس "، مىادها أهه مً يهمُمً ـلى ألاسض الاظاس  لُه،  لي " ظبُْمان " الى وشضُت مىاٍص ـو

أو الهـامألا، ٌعــُعش ـلــى أوساظـُا، ومــً ًــخدْم فـي أوساظــُا ًضــق مصـحر الفــالم بــحن ًذًـه. وجٍــىم هــزه الىشضـُت فــي واٌــق 

ـلـــى الشـــىاظا والُابعـــت، فـــي جشبـــت الحـــشب الفاإلاُـــت ال اهُـــت، التـــي جدٍـــَ وحهـــا هصـــش الحلىـــاء  ـــهٕ ظـــُعش هم ألامـــش ـلـــى ج

ُْـت،  أللب مىاظَ خاوت ألاسض، أو الههٕ الهامد ي الْبحر، ولخلٔ الخجشبت آلازش الْبحر في ئـذاد العُاظت الخاسجُت ألامٍش

فــت وهــي فــي الحٍٍُــت أصــل ـٍُــذة ؤلاخخــىاء التــي جبىتهــا الى  ُْــت فــي وتــرة الحــشب البــاسدة، مفخبــرة جلـٔـ الٌش الًــاث اإلاخدــذة ألامٍش

عشة ـلــى ممشا هــا ومىاسدهــا CRUSHZONEالجمشاوُـت بمىعٍــت ئسجعــام ) ( التـي ظــىه حشــهذ صــشاـاث دولُـت مـًـ أجــل العُـ

ت، حعــعى دومــا مـًـ  ــه ا  هــي الٍلــب، وحفــذ بم ابــت الؽهحــر الخلىــي لــألسض الهامشـُـ ٕ الخىلــل وحهــا العبُفُــت، وبمــا أن سوظـُـ

ُْــت مىــق الخىظــق واإلاــذ الشوســ ي العــهفي  ــت الىصــٕى الــى البدــاس واإلادُعــاث، وُخىجــب ـلــى الىالًــاث اإلاخدــذة ألامٍش ٍِـىة ٌاٍس

ـــضا لهـــزه الىْـــشة أـخٍـــذ " ظـــبُْمان " أن ؤلاجدـــاد(x)ـبـــر جلــٔـ اإلاىعٍـــت، باـخمادهـــا ـلـــى ظُاظـــت ؤلاخخـــىاء العـــىوُُتي  . وحفٍض

عشة ـلـــى الفـــالم، مـــادام لـــم ًـــىلل فـــي الاظـــخدىار ـلـــى ألاسض الحاوـــت، ولـــزلٔ ّـــان  العـــابَ لـــم ًْــًـ ًمخلــٔـ الىظـــائل للعــُـ

فت الجمشاوُت اإلاهمت في العُعشة ـلى أوساظُا ت ـلى هزه الٌش ت البدٍش ذ دوما ـلى اظخمشاس اإلاىاوعت البًر  .(xi)ًِإ
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ت ألاسض الح هزا الىىؿ مً  الخىْحر الجُىبىلُدُٓي ٌـذ م ـل الخلىُـت اوت، أن ًخرل مً  هٕ ـشض ودىي هؽٍش

ـَ الاجدـاد العـىوُُتي  ـت ؤلاخخـىاء، التـي ظشخهـا جـىس  ُِىـان ـٍـب الحـشب الفاإلاُـت ال اهُـت، لخعٍى التي ٌامـذ ـلحهـا هؽٍش

دم بـــحن الٍـــىي وخشماهـــه مـــً الخىظـــق اهعهٌـــا مـــً هـــزه اإلاىعٍـــت التـــي أـخبـــرث فـــي الىْـــش الاظـــتراججي مىعٍـــت ئلخٍـــاء وجصـــا

حـــز ـلـــى ألاسض الهامشــُت ،التـــي جضــم آظـــُا الىظـــعى  ـــاث العـــلم والحــشوب، وهْـــزا ًدبــحن أن التِر ـــت فــي أٌو ــت والبدٍش البًر

ت حعهل العُعشة ـلى أوساظُا.  ِمىعٍت جذ خٍُى

لــــى سأظــــهم "   ــــت ـو وهؽــــشا لهــــزه ألاهمُــــت الجُىظُاظــــُت أووــــ ألا ـلمــــاء الجُىبىلُدُــــٔ اإلاــــذاوفحن ـــــً الٍــــىة البدٍش

ـت أوساظـُت ظ ق بشوص ٌـىة بٍش ت ـٍُذة الاخخىاء، في ؼل جٌى ُْت ٍِىة بدٍش بُْمان " بضشوسة جبني الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ـــق مهـــُمً فـــي الهـــهٕ الهامدـــ ي  ُْحن ـلـــى مٌى لُـــه أووـــ ألا هـــزا اإلاىؽـــش بضـــشوسة خصـــٕى ألامـــٍش حعـــعى للهُمىـــت الشـــاملت، ـو

ّامل أوساظُا.  الْبحر، الزي ٌعمذ ببعغ هىىرهم ـلى 

ـــضث ـلــــى آظـــُا الىظـــعى، ًخرــــل لىـــا جلُــــا  لـــى ضـــىء هــــزا الفـــشض اإلاـــىجض  بــــشص ألاوٓـــاس الجُىبىلُدُُْــــت التـــي ِس ـو

هـــا مْىخـــه مـــً أن ًٓـــىن الجعـــش الـــشابغ بـــحن  ـــذة مـــً هـى ـــق الجمشافـــي للمىعٍـــت، باِدعـــابه محـــزة جمشاوُـــت وٍش أهمُـــت اإلاٌى

ــــق أهمُــــت جُــــى ظُاظــــُت ّىهــــه م ت والاجدــــاد الشـــًش والمــــشب، ِمــــا ًْدعــــب رلــــٔ اإلاٌى شجْــــض ئظــــتراجُجي لشوظــــُا الٍُصــــٍش

ـت لفلمـاء  لـى هـزا ألاظـاط ًْمـً الٍـٕى أن الخدلـُهث والخىعـحراث الىؽٍش العىوُُتي العابَ ججاه خذوده الجىىبُـت، ـو

حز ـلـــى مضاًـــاه و صائصـــه الجمشاوُـــت، وهـــى مـــا ًإهلـــه دومـــا بـــأن ًٓــــىن  الجُىبىلُدُـــٔ ٌـــذ  أهعلٍـــذ مـــً ألاٌلـــُم، بـــالتِر

ُعشة الفاإلاُت، خُث م ل مدىس الفالم الجمشافي، وسٌفـت الشـعشهج الْبـري التـي داس وحهـا الخىـاوغ الـذولي فـي مىخاح  الع

ت، لُخجــذد رلــٔ الخىــاوغ فــي وتــرة مــا  عاهُــا وسوظــُا الٍُصــٍش الٍــشن الخاظــق ـشــش، ـلــى شــٓل لفبــت دولُــت ِبــري بــحن بٍش

عـخخذم بفذ الحشب الباسدة بحن سوظـُا الاجدادًـت صـاخبت الىىـىر الخٍل ُْـت، َو ُـذي فـي اإلاىعٍـت والىالًـاث اإلاخدـذة ألامٍش

وُه العشوان ّل أظالُب وأدواث الخىاوغ التي جمًْ مً ئدامت الهُمىت الفاإلاُت ،ـلى هدى لفبت ِبري جذًذة، وهى مـا 

ـق الجمشافـي ،ظـُا الىظـعى بالب دــث ٌفبـر ــً صـذً الىْـش الجُىبـىلُخٓي وطــحت أظشوخاجـه التـي أِـذث ـلـى ـهٌــت اإلاٌى

  .ـلى الهُمىت والىىىر وجىصَق الٍىة في الفهٌاث الذولُت

 املحل  ااثفا  : م فلة سطيف االطيس  د لظ ية املةفحة االطيية .

جيعٓي ٓي ،"بٍش ذ اإلاىؽش ألامٍش فت الشعشهج الْبري ـلى لحر بفُذ ـً هزا الخىعحر الىؽشي، ًِإ " في ِخابت ٌس

ُْت لىترة ما ٌعمألا ما بفذ الحشب الباسدة، خُث وصىها بمىعٍت اإلادىس  أهمُت آظُا الىظعى في الاظتراجُجُت ألامٍش

ت اإلاهمت، وخاخب اإلاىاسد ـً الهـبحن  ت، ـلى اـخباس ئنها  مجإ هىار للمىاظَ آلاظٍُى الجُىبىلُدُٓي للٍاسة ألاظٍُى

ُجُحن في أوساظُا، بمفنألا أنها مىخاح الخذ ل والخدْم في ٌاسة آظُا وأوسوبا، وهٍعت اسجٓاص أظاظُت في جىىُز ؤلاظتراج

حن أو الفاإلاُحن خُت جخم ل (xii)مششوؿ الٍُادة الفاإلاُت، ومجابهت الخصىم آلاظٍُى ، وحعدىذ هزه الشؤٍت ـلى خٍٍُت جاٍس

الشوماهُت والصِىُت، واإلامىلُت الى الخىظق وجدٍَُ الىىىر الفالمي،  في جعلق ألامبراظىسٍاث الٍذًمت، م ل ألامبراظىسٍت

فت الجمشاوُت الهامت مً الفالم  .(xiii)بمداوالث ظُعش ها ـلى هزه الٌش

ُْت هى العُعشة  ضا لهزا العشح، ًىضل " بٍشجيعٓي"،  أن الشهان الشئِج ي باليعبت للىالًاث اإلاخدذة ألامٍش وحفٍض

، التي جمخذ مً أوسوبا المشبُت ختألا الصحن، والزي  جٓىن وُه آظُا الىظعى اإلاىعٍت الاظتراجُجُت ألاِثر ـلى ألاوساظُا

، ومً الشًش  أهمُت، اإلاخدْمت في هزا اإلاجإ الجمشافي الشخب، وووَ هزا اإلاىؽىس وان أًت جىظق مً المشب الى الشًش

ز ئظتراجُجي للٍاسة ألاوساظُت، وبزلٔ ومي أخذ مىاجُذ هدى المشب، البذ أن ًمش ـبر جلٔ اإلاىعٍت، باـخباسها مىى

ألاًذًىلىجُاث و ألاوٓاس الجُىظُاظُت والجُىاظتراجُجُت  وساظُا، التي حعمذ بىشض الهُمىت الشاملت ـلى اإلاعخىي 
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ّان الهذه في هؽشه مً بعغ الىىىر ـلى أوسوبا المشبُت والىظعى، هى جدُُذ بىاء الىخذة ألاوس  وبُت الٓىوي، وارا 

ّا في الجهت المشبُت ألاوساظُت،  ُْت، واـخباسها الٍعب ألاِثر جدش اإلاىاوغ الجُى ئٌخصادي الٍىي للىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ُْحن مً الخىلل في مىعٍت جخضمً  اص ًمًْ ألامٍش وان الهذه مً العُعشة ـلى آظُا الىظعى ئضاوت الى الٌٍى

ضاسة المشبُت ألاوسوبُت، ِما ٌعمذ العُعشة ـلى هزا اإلاجإ الجمشافي اظتراجُجُت ئظهمُت حفذ مىصىلت وعبُا ـً الح

الخدْم  في الفمَ الحُىي والاظتراجُجي لشوظُا والفالم العهفي ــ ألاسزىرِج ي، باـخباسه مً اإلاىاظَ ألاِثر أهمُت في 

 . (xiv)الفالم

ق آظُا الىظعى الجمشافي ًجفل مصها جعش سابغ بح شي " بٍشجيعٓي " ان مٌى ، ومً زم وان جلٔ ن الشًش والمشبٍو

ا ووشاظا في شًش أوساظُا ولشبها، وباِدعابها  (xv)اإلاىعٍت جْدعب أهمُت جُىبىلُدُُْت، ّىنها جشبغ الجهخحن ألاِثر زشاءن

ها شٓلذ اإلاىعٍت اإلاعاخت الىظعُت للٍاسة ألاوساظُت، التي حفذ ظاخت لخىاوغ  ذة مً هـى هزه اإلاحزة الجمشاوُت الىٍش

لى أظاط هزا الخصىس أوو ألا هزا اإلاىؽش الىالًاث اإلاخدذة الٍىي ال ْبري، بمشض وشض الهُمىت الفاإلاُت الشاملت، ـو

مه، خُث ًخىجب ـلحها مىق  ضىؿ آظُا الىظعى  ُْت بسحب جلٔ اإلاىعٍت الى دا ل الىلٔ المش ي التي جتـز ألامٍش

ب دولي واخذ، بهذه مىق الشًش مً الخىخذ، ور اص مً ظُعشة اـل ٓي، والٌٍى لٔ مً أجل الحىاػ ـلى الىىىر ألامٍش

ذم ئصاخخه مً أوساظُا، وجدٍٍُا لهزا البفذ الجُىاظتراجُجي ًخىجب ـلى  الٍُاداث ألامٍشُْت ضشوسة ملء الىشاك  ـو

الىاش ئ ـً جىْٔ الاجداد العىوُُتي، خُث ٌعمذ للٍىة الفؽمألا خعب مىؽىسه الخمذد في شعش الىشاك ألاوساس ي، وأن 

ق في  هزا الححز الجمشافي بفذ ما جم ظشدها مىه أِثر مً أس فحن ظىت ، مً ظشه العىوُاث، ًخذم اإلاخعغ الخمٌى

دٍَ ظمىح بىاء الٍىة الٓىهُت الٓاسحت  ٓي الٓىوي اإلاخفذد ألابفاد، ٍو ، ولً ًخأحى رلٔ ئال ـبر  (POWER HYPER)ألامٍش

ُْت ـلى أسا  ي جمهىسٍاث آظُا الىظعى جدٍٍُا لهدساُ الاظترجُجي الٍائم ـلى أن اإلاىعٍت   ت أمٍش ئٌامت ٌىاـذ ـعٍْش

، ومً الشًش باججاه المشب،  ت جىظق الٍىي ؤلاٌلُمُت والذولُت مً المشب هدى الشًش جخىظغ الفالم، وجخدْم في خِش

 .(xvi)راجُجي  وساظُا، والخدْم وحها ٌفني الهُمىت ـلى مجمل الفالمواـخباسها اإلاىىز ؤلاظت

ت ٌلب ألاسض التي ظشخها " ماِىذس "، بدْم ئٌشاسه  ت هؽٍش حفخبر أوٓاس " بشجيعٓي " في خٍٍُت ألامش اـادة لحٍُى

هم مً أن آظُا الىظعى جخىظغ الْخلت ألاسضُت ألاوساظُت، وحشٓل معاخت وظعُت  في رلٔ الححز الجمشافي اإلا

ٓي في جلٔ  ُْت خُإ الىىىر ألامٍش الفالم، لحر أهه أضاه بفذا جذًذا في وْشه ًخم ل في جأُِذه  ـلى لمت الٍىة ألامٍش

ُْت سظم ؤلاظتراجُجُاث  ذ الشاهً، خُث ًخىجب ـلى صىاؿ الٍشاس في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش الجمهىسٍاث، في الٌى

اظتراجُجي الىاجم  -مىق أي ٌىة اٌلُمُت أو دولُت  حععى إلالء الىشاك الجُى،وجىوحر الىظائل الهصمت إلهجاخها ٌصذ 

ـً ظٍىط ؤلاجداد العىوُُتي ،  اصت بفذ الخأِذ مً جىوش جلٔ اإلاىعٍت ـلى  ضان هائل مً الىىغ والماص العبُعي 

ذ الشاهً مً أه م اإلاشاِض الىىعُت في في بدش ٌضوًٍ اإلاجاوس، الزي أضخى ٌلب الجُىبىلُدُٓا الجذًذة، وهى في الٌى

.ً  الفالم، لُدشٓل ٌلب ألاسض الجذًذ ِأخذ اإلاداوس الباسصة للخىاوعاث الاٌلُمُت والذولُت في الٍشن الىاخذ والفشٍش

ت مً الفعٍْشحن والعُاظُحن  ل اإلاٍاسباث الذاـُت الى جىجه مق أظشوخت بٍشجيعٓي نألامٍشُْحوجخىَ مجمـى ، ّو

ذ ـلى ظبُل اإلا إ )ألامحرإ ألامٍشٓي جىصٍي لىبحز( الٍائذ الفام  الىالًاث اإلاخدذة ألامٍشُْت هدى آظُا الىظعى، خُث ًِإ

للمىعٍت الجىىبُت إلاىؽمت خلي الشمإ ألاظلج ي، ـلى خخمُت الحضىس ألامٍشٓي في ما ٌعمألا بٍىط الهُمىت ألاوساس ي، 

بحن الزي  وأخذ اإلاجاالث الجمشاوُت  نالاظتراجُجُحباث لىخت مً ألىاح مىاجُذ ئدساة الخىاوعاث الذولُت، والخدْم في الـه

للخأزحر في ألاخذار الفاإلاُت، والخدْم في هزا اإلاجإ ٌفني اإلاداوؽت ـلى اظخٍشاس الىؽام الذولي الجذًذ، وجدٍَُ مششوؿ 

ت ىاجىس "ظام بشوان بُٔ" في مداضشة بفىىان "ظٍشَ الحٍشش" ـلى أن دٕو آظُا ، ِما أِذ العِ(xvii)الهُمىت ألامبراظٍى

ههما ًماسظان ضمىظا ظُاظُت  الىظعى جٍق بحن بٍاًا ألامبراظىسٍاث الٍذًمت، وبحن هؽام مخعشه ًٍق جىىبها ِو

لُه أوو ألا صىا ل مصهما ال ًشلب بشذة في الىجىد ألامٍشٓي هىاُ، ـو ، ّو ؿ الٍشاس في بهده وئٌخصادًت ـلى هزه الذٕو
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ض زٍل اظتراجُجي ًجب أن جٓىن الىالًاث اإلاخدذة ألامٍشُْت  ا مً مِش بضشوسة ؤلاهخمام بهزه اإلاىعٍت، التي أـخبرها جضءن

ب الىاـل وُه  .(xviii)الـه

ٓي في اإلاشخلت الحالُت، وبهزه  وفي  ضم جلٔ الخصىساث اإلابيُت ـلى أبشاص سواد الىْش الجُىبىلُدُٓي ألامٍش

ُْت ججاه آظُا الىظعى، خُث  ضق دوسها في جلٔ اإلاىعٍت بفذ  الخلىُت ّان جىجه الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش ت  الىؽٍش

 .(xix)ئهىصإ الجمهىسٍاث ؤلاظهمُت ـً ؤلاجداد العىوُُتي الى ئـخباساث الجمشاوُا العُاظُت

ٓي في آظُا الىظعى،  جيعٓي ـلى خخمُت الخململ ألامٍش ذ أوٓاس بٍش مىما، جِإ ا مً أوساظُا التي ـو باـخباسها جضءن

جضم مفؽم دٕو الفالم، وجدعم بالخىاجذ العُاس ي الٍىي والذًىامُُْت، ِما جضم أِبر ظٓان الفالم بخفذاد ًصل 

ىجذ بها  75الى  باإلاائت مً مىاسد العاٌت الفاإلاُت، وجضم أوساظُا أِبر  75باإلاائت مً الىاجج الاجمالي، و 60باإلاائت، ٍو

ت وؤلاٌخصادًت، وألاهم مً ّل هزا وان هزه الٍىي الاٌلُمُت والفاإلاُت التي جمخلٔ هزه الٍىي الىىو  ٍت والفعٍْش

ّالهىذ والصحن وسوظُا، جخدُش بٍىة في هزا اإلاجإ الجمشافي ٌصذ جدٍَُ ظمىخها الهاده الى جدذي  اإلاٍىماث، 

ُْت ـلى الىؽام الذولي الجذًذ امت ألامٍش  .(xx)الـض

فلذ مً أوساظُا  اصت في الجضء آلاظُىي الشش ي مصها اإلاخضمً آظُا الىظعى مىعٍت ّل هزه اإلافعُاث ج 

فت  ُْت، بل ألاِثر مً رلٔ، وٍذ أصبدذ هزه الٌش راث أهمُت جُىاظتراجُجُت باليعبت للىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ُْت للعُعشة والهُمىت ـلى ـالم الُىم.  الجمشاوُت  جش الضواًت في ؤلاظتراجُجُت ألامٍش

 الاطتراثيسيةملحل  اا ابع : امل فلة افية امية آلطيف االطيس ا أ كيترف ا

حشحر أللب أدبُاث الجمشاوُا العُاظُت الى ـذم وجىد حفٍشي جمشافي دٌَُ ومدذد ،ظُا الىظعى، خُث 

ق الجمشافي للمىعٍت ما ـذا الا ت بفُذة ىاً ـلى أنها جٍق في ٌلب الٍاسة جأ خلىذ جلٔ ألادبُاث في جدذًذ اإلاٌى آلاظٍُى

، وجأظِعا ـلى هزا العشح اإلاخصل بالحذود الجمشاوُت لخلٔ اإلاىعٍت، ًمًْ الخمُحز  (xxi)ـً البداس الْبري واإلادُعاث

 بحن زهزت جُاساث  سئِعُت:

ىا جمشاوُا  - لش" أخذ ِباس اإلاخخصحن في شئىن آظُا الىظعى الزي ٌفشوها حفٍش الخُاس ألإو : ًم له "جُىشي هٍى

ًدصش هزا الححز الجمشافي في بفض الجمهىسٍاث التي اظخٍلذ خذً ا ـً الاجداد العىوُُتي  ضٍُا، خُث

ماوعخان(،  ا في ٌلب آظُا، ًضم أس فت دٕو هي )ظاجْعخان، أوصباِعخان، ٌحرلحزظخان، جِش العابَ مٓىهت اٌلُمن

ّاص عخان عد ني هزا الخفٍشي   ذه لجمشاوُت اإلاىعٍت، ، بعبب اـخماده ـلى مفُاس دًني وازني في جدذً(xxii)َو

ـلى خعاب الازيُاث الٓاصا ُت ألاصلُت  ،ُت أسزىرِعُت جٍعً جلٔ الجمهىسٍتًخم ل أظاظا في وجىد أللبُت سوظ

 .(xxiii)اإلافخىٍت للذًً ؤلاظهمي

صشه  - ىا جمشاوُا أِثر احعاـا، ٍو عاهُت التي حفشه آظُا الىظعى حفٍش الخُاس ال اوي : جم له دائشة اإلافاسه البًر

الىؽش ـً ؤلا خهواث الذًيُت وؤلازيُت باـخماده ـلى مفُاس جمشافي مدض، بدُث ٌفخبرها جلٔ اإلاىعٍت اإلامخذة 

ختألا شمإ لش ي الصحن ومىمىلُا، وجمخذ ظىلُا مً شش ي الخغ اإلامخذ جىىب شش ي بدش أوسإ وبدش ٌضوًٍ، 

فت الجمشاوُت الىاظفت  ا في الشمإ، والى شمالي اًشان وأوماوعخان في الجىىب، وحشمل هزه الٌش مً جىى ي ظُبًر

 ـً لش ي الصحن )مىمىلُا الذا لُت وظِىمُاون / بىجىس، الخبذ( ،والجضء 
ن
مىمىلُا والاٌالُم اإلاعخٍلت راجُا

ا الشوظُت، وألاجضاء الشمالُت مً أوماوعخان  وضه ـً الجمهىسٍاث ؤلاظهمُت الخمغ مدل الجىى ي في ظُ بًر

 .(xxiv)الذساظت
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ىه ،ظُا الىظعى  - ي العابَ " أخمذ داوود أوللى" الزي أضاه في حفٍش م له سئِغ الىصساء التّر الخُاس ال الث : ٍو

اص، بدُث أـخ بر هزه الذولت امخذادا ظبُفُا للمىعٍت، بعبب جمهىسٍت أرسبُجان، سلم أنها جٍق في جىىب الٌٍى

ظىاخلها اإلاعلت ـلى بدش ٌضوًٍ، هاهُٔ ـً اسجباظها الجُى زٍافي والجُى اٌخصادي بجمهىسٍاث وظغ آظُا 

فشوها " أوللى" في ِخابه الشهحر "الفمَ الاظتراججي" ـلى انها اإلاىعٍت اإلامخذة باججاه الشمإ/ (xxv)الاظهمُت ، َو

/ المشب أي الححز الجىىب مً ظُب ا ختألا الهمهًا التي جىصلها ـً ئٌلُم العهىب الهىذًت، وفي اججاه الشًش ًر

الجمشافي اإلامخذ مً  غ ألاوسإ/ ٌضوًٍ ختألا مىمىلُا والصحن، وحفذ هزه اإلاىعٍت واخذة مً أِثر الىعاٌاث 

 .(xxvi)الجمشاوُت بفذا ـً اإلادُعاث في الفالم

لجمشاوُت آظُا الىظعى، أن الخفٍشي ألإو بخبىُه اإلافُاس الذًني والازني ٍخرل مً  هٕ ما جٍذم مً حفاٍسي و 

ّاصا عخان ـً جمهىسٍاث اإلاىعٍت، هى في الحٍٍُت ًبرس مداوالث العُاظاث  في جدذًذ جمشاوُت اإلاىعٍت ووصل 

ؤلاٌخصادًت  العىوُُدُت لىشض واٌق جذًذ، ًخم ل في جمْحن الفىصش العهفي في ئظدُعان بفض الذٕو راث اإلاٍذساث

ت، باـخباس هزه الذولت مشاظئت لبدش ٌضوًٍ، المني باخخُاظاث العاٌت، وامخهِها إلاٍذساث هىوٍت هائلت،  والفعٍْش

ذ ًىشض هزا الىاٌق أن ًصبذ الشوط الفًش  ت والذواـُت الشوظُت، ٌو ّاهذ وماصالذ مدىس العُاظت الفعٍْش

ت لخلٔ الجمهىسٍت، ـلى خعاب الفًش الٓاصادي، الزي اإلاعُعش ـلى مىاصل الحُاة العُاظُت والاٌخصادًت  والفعٍْش

اث. ّاوت اإلاعخٍى  ًصبذ أٌلُت مهمشت ـلى 

ل الجمشافي الضَُ ،ـىذما خذدث أن اإلاٍصىد بٓلمت  هخؾ، أن اإلاعجمُت الشوظُت أهداصث ٌصذا هدى هزا الخأٍو ٍو

ّاصا عخان ، معدىذة في رلٔ ـلى مفُاس زٍافي ًشاعي مصالل "آظُا الىظعى" هى الجمهىسٍاث ألاس فت اإلازّىسة أهىا دون 

ّاصا عخان ـلى وجه الخدذًذ  .(xxvii)الفىصش الشوس ي في جلٔ اإلاىعٍت ـمىما، وفي جمهىسٍت 

ِما ٌفبر الخُاس ألإو في جٍذًشها بدصشه الحذود الجمشاوُت ،ظُا الىظعى في جمهىسٍاث مفذودة واإلاعخٍلت 

، والتي جىذس  في 1936، وسظمها ـام 1924خذً ا ،ـلى واٌق الحذود اإلاصعىفت التي وسثها ؤلاجداد العىوُُتي ـام 

صشة الجىىبُت، أو الحذًٍت الخلىُت لحذود الاجداد ، ظُاً خىاػ العىوُاث ـلى هىىرهم في اإلاىعٍت باـخباسها الخا

الشوس ي رلٔ اإلاجإ الحُىي لحر الٍابل للخىإص ـىه، والعُعشة ـلُه حفني أبفاد  يالاظتراجُجبدُث حفذ في الىْش 

أظماؿ بفض الٍىي ؤلاٌلُمُت اإلاجاوسة مً ملء أي وشاك جُى ظُاس ي والخدْم في رلٔ اإلاجإ، الظُما وأن حفٍشي 

خ الخ ا بخاٍس
ن
ا مشجبع ذي، ٌذ ًجفل مً آظُا الىظعى ئٌلُمن ُاس ال اوي ٌذ جبنألا مىهىما جمشاوُا ٌعدىذ ـلى مفُاس جاٍس

عخان الٍذًمت ) ألامبراظىسٍت الىاسظُت، الصِىُت،  ٍت التي جىاـلذ مق شفىب جِش الحضاساث وألامبراظىسٍاث الفٍش

ذ ًدُذ هزا الخفٍشي مجذدا لخلٔ ا لٍىي في الخأزحر العُاس ي وؤلاٌخصادي وؤلاظتراجُجي، معخملت الف ماهُت.....(، ٌو

ض العىوُُتي. -وشاك الٍىة  الىاجم ـً الخدٕى الجُى  ظُاس ي لهزا ؤلاٌلُم بفذ ئهىصإ جمهىسٍاجه ـً اإلاِش

ا إلاىعٍت آظُا الىظعى بدْم ئنه ُن ا ظبُف ت  باـخباسها ئمخذادن اٍص ا أما الخُاس ال الذ الزي أضاه  أرسبُجان الٌٍى

ماوعخان  ّاصا عخان وجِش ً ، وحشتُر مق  زا باـخباسها مشاظئت لبدش ٌضوٍس جمهىسٍت ئظهمُت )اسجباط جُىزٍافي(، ِو

في جٍعُم زشواث هزا البدش، اضاوت الى سوظُا واًشان )اسجباط جُى اٌخصادي(، واهه ٌذ ًىُذها ِ حرا في جدلُل 

بمششوؿ  غ  هٍل هىغ بدش ٌضوًٍ اهعهٌا مً ألاسا  ي  الذساظت الخٍا في جىاهب ِ حرة،  اصت الجاهب اإلاخفلٍت

ُْت للعُعشة ـلى مصادس العاٌت في اإلاىعٍت بىاظعت  ألارسبُجاهُت، وهى اإلاعاس الزي جىضله الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 جدالىها ؤلاظتراجُجي مق أرسبُجان.

الخُاساث ال هزت في حفٍشي آظُا الىظعى جمشاوُا وما  وبصشه الىؽش ـً جلٔ ؤلا خهواث واإلافاًحر التي أـخمذ ها

جدمله جلٔ الخفاٍسي مً دالالث ظُاظُت، واهه ًخىجب ـلى الباخ حن في هزه اإلاىعٍت ضبغ واـخماد حفٍشي ًىضل 
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خذودها الجمشاوُت،  ولضشوسة  ذمت ألشاض الذساظت الفلمُت، هخىَ مق سأي أللب الىٍهاء العُاظحن الزًً أجمفىا 

ت الذٕو الخمعت اإلاعخٍلت ـً ؤلاجداد العىوُُتي العابَ ـام ـلى  ، والتي جم 1991أن آظُا الىظعى هي مجمـى

 ).1993ؤلاجىاً وُما بُصها ـلى حعمُتها بالجمهىسٍاث الاظهمُت ومً زم ئـخماد هزه الدعمُت سظمُا ئبخذاء مً ظىت 

xxviii) 

ُت واخذة مخجاوسة جمشاوُا، أي أنها حشٓل ِخلت جٍق الجمهىسٍاث الخمغ في ٌلب آظُا، وهي حشٓل وخذة اٌلُم

ئٌلُمُت ال جىصلها خىاجض جمشاوُت، مما ًشكحها أن جٓىن ِخلت ظُاظُت واخذة ئرا جىوشث ؤلاسادة في اإلاعخٍبل. ) أهؽش 

م   (. 01الخٍشعت ٌس

 لضح املل ع افية ا د فيك ل يفت اطط سطيف الاطكميةث : 1افخ يية   م 
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جم ل جمهىسٍاث آظُا الىظعى  أهمىرجا للذٕو اإلاملٍت أو الحبِعت جمشاوُا، بدُث ال جعل ـلى أي بدشنا 

فذ بدش مملَ، ِما ال  ّاصا عخان َو ماوعخان و مىخىح أو مدُغ مخصل، ما ـذا بدش ٌضوًٍ الزي جعل ـلُه ّل مً جِش

الجمهىسٍاث ـلى مىاوا وال أس بُهث  جمْصها مً ؤلاجصإ بالفالم الخاسجي، لحر أنها جمخلٔ محزة جخم ل في جخىوش جلٔ 

خُا  ت ألاوٍُت اإلااسة في جىىبها، والتي جشبغ شًش آظُا بمشبها هدى أوسوبا، أو ما ٌفشه جاٍس جىوشها ـلى اإلاعالٔ البًر

ت الفمى  ش، وهىاُ أًضا اإلاعالٔ البًر َ الحٍش دًت اإلااسة في وظعها، والتي جشبغ شمإ ٌاسحي آظُا وأوسوبا بٍلب بالعٍش

ت  .(xxix)الٍاسة آلاظٍُى

شحر الخىصُي العبُعي   400,994,3و جبلن معاخت آظُا الىظعى  أي ما ًٍاسب أس فت ملُىن ُِلى متر مش ق ، َو

ها الآًىلىجي ولىاها العبُعي، ومي جتربق ـلى معاخت شاظفت مً ال حاسي الىاظفت  للمىعٍت الى شذة جىـى

ذ جم الخٍعُم والخىصَق اإلاعاحي بح ن والعهٕى والىاخاث والجبإ اإلامخذة مً بدش ٌضوًٍ ختألا خذود الصحن، ٌو

ت التي شهذ ها  خُت والعُاظاث ؤلاظخفماٍس جمهىسٍاث آظُا الىظعى بشٓل لحر مدعاوي، وشضخه الؽشوه الخاٍس

ّاصا عخان ألاِبر معاخت بحن  ّاهذ أبشصها ظُاظاث ؤلاجداد العىوُُتي، وحفذ  خُت مخخلىت،  اإلاىعٍت ـلى وتراث جاٍس

م  .(xxx)هزا الاٌلُمجلٔ الجمهىسٍاث، خُث حشمل لىخذها هصي اإلاعاخت الاجمالُت ل  (.01)أهؽش الجذٕو ٌس
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 .ةذاا ملضح مةفحة ةك ل يفت سطيف االطيس الاطكمية

 0حيم املةفحفت املفئية كم 0حيم اايفبةة بفالا  كم 0املةفحة  كم ااعفصكة ااذااة

 500,47 2669800 2717‚300 اظخاهه ّاصا عخان

ميعخان  0 488100 100,488 ـشَ آباد جِش

 000,22 425400 400,447 ظشٍىذ أوصبْعخان

 400,0 142700 100,143 دوشيبه ظاجُْعخان

 200,7 191300 500,198 بشُْٔ ٌحرلحزظخان

 700,76 3917300 400,994,3  اإلاجمىؿ

.http://www.er.vqam.caSource: International Studies Institute of Montreal, Newsletter, Nu. 84, February 2007. In :   

وحعٍي أسا  ي آظُا الىظعى ـذة أنهاس وىي شمإ ٌحرلضظخان هجذ نهش " ّى " ٌعٍي اإلاىعٍت خٕى الفاصمت 

ً " ظُدىن " و" جُدىن " اللزان ًىدذسان مً الجبإ  ّاصا عخان، وهجذ الصهٍش اهه الى  بشُْٔ، زم ًمٓل جٍش

صبان ف ي بدش أسإ، خُث يهُئان هؽاما للشي في ألاسا  ي التي ًمشان بها، وفلى خىض ظُدىن ًمخذ وادي وشلاهت ٍو

ىدذس نهش جُدىن مً ظاجْعخان لُمش بحن  الخصِب الزي ًمش ـبر ٌحرلضظخان وظاجْعخان وأوصباِعخان، ٍو

ماوعخان  .(xxxi)أوصباِعخان وجِش

فها و مض الىؽش ـً الجمشاوُت الحبِعت إلاىعٍت آظُا ا لىظعى، وان أهم ما ًهخؾ مً  هٕ هزا الفشض إلاٌى

ٍت  ذا ًخجاوص في جأزحره مجاله ؤلاٌلُمي، بدُث جلخٍي خىله خضاساث ـٍش الجمشافي، أهه ًم ل وظعا جمشاوُا وٍش

ذي الزي ًشبغ آظُا بأوسوبا،  ش، أخذ ظًش الخبادٕ الخجاسي الخاٍس َ الحٍش ـذًذة، ًخىظعها ما بحن الشًش والمشب ظٍش

بالخالي وهى ًٍق في ٌلب اإلاجإ الجمشافي اإلاعمألا بأوساظُا، هاهُٔ ـلى أن اإلاىعٍت جىصل بحن سوظُا شماال والشًش و 

فت الجمشاوُت اإلاخدْمت في ٌلب الفالم باـخباسه ضمً  ألاوظغ وشبه الٍاسة الهىذًت جىىبا، وهي بزلٔ حفذ الٌش

ٌشٓل مىخاح العُعشة ـلى الفالم، ولزلٔ ًمًْ الاشاسة الى أن ظُاس ي الإلصم الزي  -اإلاىاظَ التي جم ل اإلاخمحر الجُى

ض في هزا الححز الجمشافي اإلاهم مً الفالم ًدُذ ؤلاظهلت ألاِثر ظهىلت وألاٌل جٓلىت باججاه الفمَ الحُىي لشوظُا  الخمِش

، والفمَ الحُىي هدى الشمإ، والفمَ الصُني ججاه الجىىب الشش ي، والفمَ الحُىي الاًشاوي هدى الجىىب المش ي

لٓامل بدش ٌضوًٍ ججاه المشب، وأهم ما وسجله ـلى جلٔ الذٕو اإلاخا مت جمشاوُا لجمهىسٍاث وظغ آظُا ؤلاظهمُت 

أنها ٌىي هىوٍت ) الصحن واًشان (، وجمخلٔ ٌذساث اٌخصادًت ججفلها جلفب الذوس اإلاإزش في حمُحر الخىاصهاث الاٌلُمُت في 

ت التي جمْصها معخٍبه الٍلب آلاوساس ي، اضاوت الى  ش مششوـها الىىوي وئمخهُ الٍىبلت الزٍس اًشان التي حععى الى جعٍى

مً أن جصبذ إٔو ٌىة ئظهمُت هىوٍت مدخملت في الشًش ألاوظغ ٌذ  هذد اإلاصالل المشبُت في ٌاسة آظُا ـمىما وفي 

 آظُا الىظعى ـلى وجه الخدذًذ.

ق الجمشافي إلاىعٍت آظُا الىظعى ٌفذ مً اإلاؽاهش  ـلى ّل ما جٍذم ًمًْ أن هخلي الى أن بىاءن  اإلاٌى

 لخىهم ألاهمُت الْبري التي بذأث الذوائش اإلاخخلىت جىلحها ؤلاهخمام اإلاتزاًذ، باـخباسها
ن
 الجُىبىلخُُْت التي شٓلذ مىعلٍا

مخخلىت، خلٍت وصل جشبغ بحن آظُا وأوسبا والشًش ألاوظغ، لزلٔ جىصي بأنها جعش ًشبغ بحن خضاساث ودًاهاث 

  اصت بحن اإلاعُدُت وؤلاظهم.
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 افخفثكة

ـــضث ـلـــى آظـــُا الىظـــعى، ًخرـــل لىـــا جلُـــا أهمُـــت  ـلـــى ضـــىء الخعـــًش اإلاـــىجض  بـــشص ألاوٓـــاس الجُىبىلُدُُْـــت التـــي ِس

هــــا، مْىتهــــا مــــً أن جٓــــىن جعــــش سابــــغ بــــحن الشــــًش  ــــذة مــــً هـى ــــق الجمشافــــي للمىعٍــــت، باِدعــــابها محــــزة جمشاوُــــت وٍش اإلاٌى

ت والاجدــاد العــىوُُتي والمـشب، ِمــا ً ــق أهمُــت جُــى ظُاظـُت ّىهــه مشجْــض اظــتراجُجي لشوظــُا الٍُصــٍش ْدعــب رلــٔ اإلاٌى

 العابَ ججاه خذوده الجىىبُت.

حز   ــت لفلمـاء الجُىبىلُدُــٔ  ٌــذ أهعلٍـذ مــً الاٌلــُم بــالتِر لـى هــزا ألاظــاط وـان الخدلــُهث والخىعــحراث الىؽٍش ـو

إهلــه دومــا بــأن ًٓــىن مىخــاح  العــُعشة الفاإلاُــت، خُــث م ــل مدــىس الفــالم ـلــى مضاًــاه و صائصــه الجمشاوُــت، وهــى مــا ً

الجمشافــي، وسٌفــت الشــعشهج الْبــري التــي داس وحهــا الخىــاوغ الــذولي فــي الٍــشن الخاظــق ـشــش، ـلــى شــٓل لفبــت دولُــت ِبــري 

ت، لُخجــذد رلــٔ الخىــاوغ فــي وتــرة مــا بفــذ الحــشب البــاسدة بــحن سوظــُا عاهُــا وسوظــُا الٍُصــٍش الاجدادًــت صــاخبت  بــحن بٍش

عــخخذم وُــه العشوــان ّــل أظــالُب وأدواث الخىــاوغ التــي  ُْــت، َو الىىــىر الخٍلُــذي فــي اإلاىعٍــت والىالًــاث اإلاخدــذة ألامٍش

جمْـــً مـــً ئدامـــت الهُمىـــت الفاإلاُـــت ـلـــى هدـــى لفبـــت ِبـــري جذًـــذة، وهـــى مـــا ٌفبـــر ــــً صـــذً الىْـــش الجُىبـــىلُخٓي وطـــحت 

ٌـــق الجمشافــــي ،ظـــُا الىظـــعى، بالبدــــث ـلـــى الهُمىـــت والىىــــىر وجىصَـــق الٍـــىة فــــي أظشوخاجـــه، التـــي أِـــذث ـلــــى ـهٌـــت اإلاى 

الفهٌــاث الذولُــت، خُــث ًٍـــش  بــراء الجمشاوُــا العُاظــُت بأهـــه ال جىجــذ مىعٍــت فــي الفـــالم خؽُــذ مىــز جىْــٔ ؤلاجدـــاد 

لـٔ اإلاىعٍـت أهمُـت فـي العىوُُتي بمٓاهت اظتراجُجُت ِخلٔ التي خؽُذ بها جمهىسٍاث وظغ آظُا الاظـهمُت، وجـضاداد ج

ذي والحضــاسي ) الجُــى زٍــافي (، وخٍــٕى الــىىغ  جىــاـهث الىؽــام الــذولي ـىــذما ًجخمــق الجُــى ظُاســ ي مــق اإلاحــرار  الخــاٍس
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